
സുംരുംഭങ്ങള് രൂ്രരീകരിച്ചട് സ്വയും
ടതാഴില് കടണ്ത്താന് താത്്രര്
മുള്ളവര്ക്ട് മികച്ച ്രിന്തുണയാണട് 
കുടുംബശ്രീ നല്കിവരുന്നതട്. സും
രുംഭങ്ങള് ആരുംഭിക്ാനള്ള 
സനപുണ് ്രരി്രീലനും, സബസി
ഡിലയാെട് കൂെി ബാങ്ട് വായ് ലഭ്മാ
ക്ല്, ഉത്്രന്നങ്ങളുടെ മാര്ക്റെിങ്ങി
നും മികച്ച രരീതിയില് തുെര്ന്നട് 
ല്രാകാനമുള്ള ്രിന്തുണ എന്നിങ്ങി
ടന ഒലട്ടടറ ലസവനങ്ങള് ഈ ലമഖ
ലയില് കുടുംബശ്രീ ടെയ്തുവരുന്നു. 
വ്ക്ിഗതവും ശരൂപ്പുമായുള്ള 42,195 
സൂക്ഷ്മ സുംരുംഭങ്ങൊണട് ഉത്്രാദന, 
ലസവന ലമഖലകെിലായി കുടുംബ
ശ്രീയ്കട് കരീഴില് ഇലപൊഴുള്ളതട്.  

സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭിക്ാും, 
സി.ഡി.എസില് നിന്നട് 
സി.ഇ.എ�ട് വായ് ലനെി

  ്രലലപൊഴുും ടെറിയ മുതല്മുെക്കുള്ള സുംരുംഭങ്ങള് 
ആരുംഭിക്കുലമ്പാള് ബാങ്ട് വായ് ലഭിക്ാനള്ള നെ
്രെിശകമങ്ങള് സവകുന്നതിനാലും സുംരുംഭങ്ങള് 
രൂ്രരീകരിക്കുന്നതിനട് ശ്രാലദ്ിക സുംഘെനാ സും
വിധാനത്തിനട് കൂടതല് കരുത്തട് ്രകരണടമന്നുള്ള
തിനാലും തുെക്ും കുറിച്ച ്രദ്ധതിയാണട് കമ്മ്യൂണിറെി 
എറെര്സശ്രസട് �ണ്ട് (സി.ഇ.എ�ട്). മുന്്രട് കമ്മ്യൂ
ണിറെി ഇടന്വസ്റട്ടമറെട് �ണ്ട് (സി.ഐ.എ�ട്) എന്ന 
ല്രരിലാണട് ഈ ്രദ്ധതി അറിയടപെട്ടിരുന്നതട്. 
സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭിക്ാന് വായ് ആവ്്മുള്ളവ
ര്ക്ട് സി.ഡി.എസില് നിന്നുും കുറഞ്ഞ ്രലി് 
നിരക്ില് വായ് ലഭ്മാക്ാനായി, സി.ഡി.എസു
കള്ക്ട് ഒരു മൂലധനും നല്കുന്ന ്രദ്ധതിയാണട് 
സി.ഇ.എ�ട്. 

ലദ്രീയ ശഗാമരീണ ഉ്രജരീവന ദഡൗത്ത്തിടറെ 
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സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭിക്ാും, 
സി.ഡി.എസില് നിന്നട് 
സി.ഇ.എ�ട് വായ് ലനെി

ള്ക്ട് അനവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്ത്തി
ല് സി.ഇ.എ�ട് അനവദിച്ചട്, 
സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭിക്ാന് താത്്ര
ര്മുള്ള ഏവര്ക്കുും വായ്കള് ലഭ്മാ
ക്ി, സുംരുംഭങ്ങള് ഉെനെി ആരുംഭി
ക്ാനമുള്ള മുഴുവന് ്രിന്തുണയു 
ലമകാന് ഓലരാ സി.ഡി.എസിടനയുും 
സജരാക്ിടക്ാണ്ിരിക്കുകയാ
ടണന്നട് ്രറയാും. സുംരുംഭങ്ങള് ആരും
ഭിക്ാന് താത്്രര്മുള്ളവര് ഈ ഒരു 
അവസരും മികച്ച രരീതിയില് ഉ്ര
ലയാഗടപെടത്തുടമന്നട് കരുതുന്നു. 

സുംരുംഭങ്ങള്ക്ട് സി.ഇ.എ�ട് അന
വദിക്കുന്നതട് സുംബന്ിച്ച മാര്ഗനി
ര്ലദ്ും www.kudumbashree.org/
pages/476 എന്ന ലിങ്ില് മാര്ക്
റെിങട് ൊബില് സഗഡട് സലന്സട് 
എന്ന വിഭാഗത്തില് ലഭ്മാണട്. 
വ്ക്ിഗത സുംരുംഭങ്ങള്ക്ട് ്രരമാ
വധി 50,000 രൂ്രയുും ശരൂപെട് സുംരും
ഭങ്ങള്ക്ട് ്രരമാവധി 2 ലക്ും രൂ
്രയുമാണട് സി.ഇ.എ�ട് ആയി 
നല്കുന്നതട്. ലകരെത്തിടല എലൊ 
സി.ഡി.എസുകള്ക്കുും ഇത്തരത്തില് 
മൂന്നട് ലക്ും മുതല് ്രത്തട് ലക്ും 
രൂ്ര വടര സി.ഇ.എ�ട് ആയി 
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടതല് തുക 
സി.ഡി.എസുകള്ക്ട് ആവ്്മുടണ്
ങ്ില് അതട് നല്കാനും കഴിയുും.

(നാഷണല് ററല് സലവ്ിഹുഡട് മിഷന്- എന്.ആര്.
എല്.എും) ഭാഗമായി 2017-18 മുതല് 2020-21 
വടര ലകരെത്തിടല എലൊ സി.ഡി.എസുകള്ക്കുമാ
യി 46.37 ലകാെി രൂ്രയാണട് കമ്മ്യൂണിറെി എറെ
ര്സശ്രസട് �ണ്ായി നല്കിയിട്ടുള്ളതട്. ഒരു സി.ഡി.
എസിനട് ് രാ്രി അഞ്ട് ലക്ും രൂ്രയാണട് ഇത്ത
രത്തില് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതട്. ഈ തുക സുംരുംഭങ്ങള് 
ആരുംഭിക്ാന് വായ് നല്കാന് ഉ്രലയാഗിച്ചട്, 
എശതയുും ലവഗും സുംരുംഭ രൂ്രരീകരണും നെത്താനും 
നെ്രെി ശകമങ്ങള് ലെിതമാക്ാനും സി.ഡി.എസിനട് 
കഴിയുന്നു. അതുല്രാടല കൃത്മായ ്രദ്ധതി വി്ക
ലനും നെത്തി തിരിച്ചെവട് ഉറപൊക്ാനും സി.ഡി.
എസിനട് സാധ്മാകുന്നു. കൂൊടത ടെറിയ നിരക്ി
ല് ്രലി് ഈൊക്കുന്നതിനാല് തിരിച്ചെവട് ലഭിക്കു
ലമ്പാള് ടെറിടയാരു വരുമാനും ലനൊനും ഈ �ണ്ട് 
തുക സി.ഡി.എസിനട് ഉതകുന്നു. 

2020-21 സാമ്പത്തികവര്ഷത്തില് റരീബില്ഡട് 
ലകരെയുടെ ഭാഗമായി സുംരുംഭ രൂ്രരീകരണും 
എശതയുും ലവഗും സാധ്മാക്ാന് 32 ലകാെി 
രൂ്രയാണട് സി.ഇ.എ�ട് ആയി ശ്രലത്കും അനവ
ദിച്ചട് നല്കിയിട്ടുള്ളതട്. 3 ലക്ും മുതല് 10 ലക്ും 
വടര രൂ്രയാണട് ഓലരാ സി.ഡി.എസിനും ആവ്്ും 
അനസരിച്ചട് നല്കിയിട്ടുള്ളതട്. 580 സി.ഡി.എസു
കള്ക്ട് ഈ തുക ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ തുക ഉ്ര
ലയാഗിച്ചട് 5199 സുംരുംഭങ്ങള്ക്ട് വായ്യുും ഇതുവടര 
നല്കി കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ചെവട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്കട് കൂടതല് 
സുംരുംഭങ്ങള്ക്ട് വായ് നല്കാനും കഴിയുും. ഈ 
വര്ഷും എന്.ആര്.എല്.എും ടറെ ഭാഗമായി 24.28 
ലകാെി രൂ്ര സി.ഇ.എ�ട് ആയി സി.ഡി.എസുക
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